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المضحي: اتفاقية مع مركز »سيفاس« البريطاني لتقييم بيئتنا البحرية 

دارين العلي
غادر مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي الى 
بريطانيا أمس لتوقيع مذكرة اتفاق مع املركز البريطاني لعلوم 
البيئة ومصايد األس���ماك وتربية الكائنات احلية والبحرية 
املعروف باسم »سيفاس« بهدف تقييم الوضع البيئي الراهن 
للمناط���ق البحرية التي تضررت م���ن الكوارث البيئية مثل 

مشكلة محطة مشرف واملساهمة في إعادة تأهيلها.
وقال املضحي في تصريح ل� »األنباء« ان االتفاق سينص 
على التعاون مع الهيئة وتدعيمها باخلبرات واالمكانيات املتاحة 
لدى املركز ملكافح���ة التلوث البيئي وحماية البيئة البحرية 

مشيرا الى ان مجاالت التعاون ستشمل تقييم الوضع البيئي 
الراهن للمناطق البحرية التي تضررت جراء احلوادث كحادثة 
مشرف واعداد الشروط إلعادة تأهيل املناطق املتضررة باالضافة 
الى تقييم جودة وس���مية مياه البحر في املناطق الساحلية 
والبحرية القريبة من مصادر التلوث البحري األرضية مثل 

منطقة عشيرج الصناعية ومجرور الغزالي.
ولفت الى ان االتفاق سيش���مل تقدمي أعمال االستش���ارة 
واخلبرة الالزمة لوضع برامج محلية واقليمية للرصد الدوري 
للطحالب البحرية الضارة وتأسيس مختبرات ذات عالقة مثل 
مختبرات البيولوجيا اجلزئية والسميات والطحالب الضارة 

ومختبرات أمراض األس���ماك والكائن���ات البحرية القاعية، 
كما سيتم االتفاق على تقدمي االستشارة واخلبرة الالزمتني 
للمسح الشامل للبيئة البحرية الكويتية ومواردها الطبيعية 
مبا في ذلك تقييم مناطق تربية ومنو األس���ماك والروبيان 
واللؤلؤ والشعاب املرجانية ووضع برنامج للرصد الدوري 
للكائن���ات احلية والبحرية والتن���وع البيولوجي في املياه 

اإلقليمية الكويتية.
واوضح املضحي ان االتفاق يهدف الى استخدام املختبرات 
العلمية واخلبرات املتاحة في سيفاس للتعرف على األسباب 
الرئيسية حلدوث نفوق االسماك على نطاق واسع في املستقبل 

في املياه اإلقليمية الكويتية وتبادل التقارير الفنية غير املنشورة 
واألبحاث العلمية املنشورة وغير ذلك من املقاالت باالضافة الى 
اعداد ورش عمل وحلقات نقاشية ومؤمترات محلية ودولية 
في املجاالت البيئية واعداد برامج ودورات تدريبية ملوظفي 
الهيئة الفتا الى ان هذه االتفاقية ستبقي سارية املفعول ملدة 

5 سنوات قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني.
ومن املفترض ان يعود املضحي الى البالد األحد املقبل حيث 
من املقرر ان يقابل هن���اك وزير البيئة البريطاني للتباحث 
في مختلف القضايا البيئية واالطالع على مجاالت التعاون 

د.صالح املضحياملمكنة.

الفيلكاوي: تراجع واضح لظاهرة 
ابيضاض الشعاب المرجانية

دارين العلي
أعلن رئيس فريق الغوص باجلمعية الكويتية حلماية البيئة جاسم 
الفيلكاوي عن عزم الفريق إعداد دورة تدريبية في نهاية فترة العمل 
تتضمن شرحا تفصيليا عن الشعاب املرجانية وتأثيرات التغيرات 
املناخية عليها اضافة الى تنظيم ورشة عمل مكثفة للتعريف بانواع 
الشعاب وحاالتها البيئية وآلية تقييمها واكثارها وتأهيلها واحملافظة 
عليها. وأكد الفيلكاوي ان اجلمعية بالتعاون مع فرق الغوص األخرى 
على استعداد الستقبال جميع املتطوعني الراغبني في االنضمام لورش 
العمل امليدانية في البيئة البحرية والدورة التدريبية املقررة خالل 
األيام العش���رة املقبلة.وحول حالة الش���عاب املرجانية بعد ظاهرة 
االبيضاض اش���ار جاسم الفيلكاوي الى ان احلصر االسبوعي الذي 
تقوم به الفرق التطوعية وهي فريق غوص اجلمعية وفريق »سنيار« 
مبركز العمل التطوعي والنادي العلمي الكويتي والهيئة العامة للبيئة 
أثبت تراجعا واضحا لظاهرة االبيضاض وعودة حالة الشعاب الى 
ما كانت عليه من قب���ل وان الفرق مجتمعة تعمل حاليا على رصد 
مواقع االبيضاض التي التزال قائمة وسعيها للخروج بتقرير علمي 

خاص يبني نسبة التفوق في كل موقع من مواقع الشعاب.
وأثنى فريق غوص اجلمعية الكويتية حلماية البيئة على تعاون 
خفر الس���واحل وخص بالشكر اللواء جاسم الفيلكاوي لتذليله كل 
الصع���اب التي تعترض اقامة معس���كر بيئي لفريق الغوص في أم 
املرادم، مشيرا الى ان املعسكر سيمتد ألسبوع كامل تتم خالله تغطية 

اجلزر املرجانية اجلنوبية وهي كبر وقاروة وأم املرادم.
ومن جانبه، أش���ار نائب رئيس مركز العمل التطوعي ورئيس 
فريق »سنيار« حسني القالف الى ان الفريق يشارك بانتظام وفاعلية 
في اجلهود الرامية حلصر ومكافحة االبيضاض، مؤكدا ان »سنيار« 
ينف���ذ البرنامج العلمي واملهام املوكلة اليه من خالل خطة الطلعات 
البحرية للغوص على الش���عاب املرجانية في اجلزر املرصودة من 
قبله، الفتا الى ان اجناز عمليات مسح بحري ملوقعني األول »بنيدر 
ش���يب طريثيث« حيث نزل الغواص���ون الى املياه ومت وضع كيبل 
قياس 3 مليمترات وبطول 50 مترا بخط مستقيم بعمق بني 4 أمتار 
ومترين حيث مت وض���ع 3 عالمات آخرها كانت بعمق متر ونصف 
املتر فيما يتعلق مبوقع )شيب رأس الزور البحري( قال القالف انه 
مت وض���ع 4 عالمات بحرية مبواقع عدة تختلف أعماقها بني مترين 
ونص���ف املتر او3 أمتار، وقد مت اجناز عمليات املس���ح البحري في 

املوقعني بنجاح تام.


